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ДЕМОКРАТИЈАИЕЛИТЕМОЋИ

Sа вре ме не ели те мо ћи у Ср би ји су се до ка зи ва ле то ком бор бе за 
осва ја ње вла сти и, у пр вој де це ни ји ње ног ус по ста вља ња, без-

ре зер вном по др шком ко ју им је пру жао ка пи та ли стич ки За пад. С 
об зи ром на ста ње еко ном ске без на де жно сти и ши ро ко не за до вољ-
ство у зе мљи по ста вља се пи та ње ка ко да ље. 

Уре ста у ра ци ји ка пи та ли зма у Ср би ји као и оста лим зе мља ма 
тран зи ци је у пр вом пла ну је би ло убе ђи ва ње гра ђа на и на ро да у 
ис тро ше ност со ци ја ли стич ког мо де ла дру штве но-еко ном ског си-
сте ма. Због убе дљи во сти у ре то ри ци је пре о вла ђи ва ло на гла ша ва-
ње тр жи шне при вре де  и ви ше пар ти зма као глав них прет по став ки 
де мо кра ти је ка ква је до ми нант на на про сто ри ма за пад но е вроп ских 
др жа ва и Аме ри ке. У слу ча ју СР Ју го сла ви је убе ђи ва ње је ве о ма 
успе шно по др жа но еко ном ским сан ци ја ма и бом бар до ва њем нај-
о па сни јим сред стви ма, укљу чу ју ћи и оси ро ма ше ни ура ни јум1), по 
жи вот на ро да ко ме је обе ћа ва на све тла бу дућ ност.

Да би смо до ка за ли спрем ност за ула зак у ЕУ тра жи се ор га-
ни зо ва ња геј-па ра да у вре ме ка да у Ср би ји  по ло ви на ста нов ни ка 
спо соб них за рад не ма ју шан се да про на ђу по сао. Пре ма ста ти сти-
ци, у 2011. днев но 555 гра ђа на оста је без по сла2). Ни ко на За па ду 
на то не обра ћа па жњу. По се бан зах тев ти че се оче ки ва ња на шег 
до бро вољ ног при зна ња ми шље ња о на ма  да смо „ло ши“ мом ци 
и да је би ло де мо крат ски што су  нас бом бар до ва ли за јед но на ши 
тра ди ци о нал ни са ве зни ци и не при ја те љи3). Зах те ва се у скла ду са 

1) Мир ја на Ан ђел ко вић Лу кић, Даровимилосрдноганђе ла, ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о-
град, 2008.

2) Из вор: http://www.b92.net/biz/ve sti/sr bi ja.php?yyyy=2011&mm=02&dd=18&nav_id=493 
587 

3) Ви ди Ра дош Смиљ ко вић, Глобализацијаинасиље, Књи жев не но ви не, To tall com, Бе о-
град, 2002; Зо ран Ви до је вић,  Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 2010.
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ин те ре си ма Им пе ри је4) да се од рек не мо исто ри је на стан ка и од бра-
не др жа ве – осо би то по бе да у XX ве ку над над моћ ни јим агре со-
ри ма. Два су зах те ва у пр вом пла ну: да уна пред по га ђа мо шта је у 
ин те ре су Им пе ри је и ње них са ве зни ка и да без по го во ра из вр ша ва-
мо на ло ге Ха шког три бу на ла. И сви дру ги зах те ви ЕУ мо ра ју би ти 
из вр ше ни, али без ових прет ход них не мо же мо пре ћи уз бр ди цу ка 
ЕУ. Да би нам уда ри ли на са мо по што ва ње од ре ди ли су за кон тро-
ло ра сло ве нач ког  евро по сла ни ка ко ји у сво јој др жа ви ни је ни бли-
зу угле да нај ва жни јих лич но сти. 

У кла сич ним за пад ним уџ бе ни ци ма се на гла ша ва да де мо кра-
ти ја са др жи не за о би ла зне за те ве за по што ва њем етич ких прин ци-
па и нор ми, а не са мо то ле рант но сти. Из ри чи то се на гла ша ва да 
то ле ран ци ја не пред ста вља ње но глав но од ре ди ште, већ да се са 
њом озна ча ва њен ем пи риј ски по че так. У вре ме пр вих де це ни ја 
ус по ста вља ње де мо кра ти је у ве ћој ме ри пред ста вља опа сност ја-
ча ње апа ти је и ин ди фе рент но сти. За шти та пра ва са мо оних нај-
бо га ти јих, стра них ин ве сти то ра и ра зних са вет ни ка по ста је из вор 
ве ли ких опа сно сти  по уте ме ље ње де мо кра ти је у ње ном из вор ном 
зна че њу. 

Аме рич ки оче ви де мо кра ти је, а не са мо европ ски ве ли ка ни – 
Жан Жак Ру со, Џон Лок, Маркс, Ле њин, Џејмс Брајс, Мо рис Ди-
вер же, наш Све то зар Мар ко вић и др. по ла зи ли су од ак си о ма да 
се демократија темељи на правичној распо дели материјалних
добараимогућностикоришћењадуховнихвредности. Ис кљу чу ју 
екс трем но бо гат ство ма њи не и си ро ма штво ве ћи не, јер на ве ли кој 
ма те ри јал ној не јед на ко сти ни су ре ал ни ни ка кви озбиљ ни пу те ви 
и сред ства де мо крат ског жи вље ња. До да на тран зи ци је у на шој и 
оста лим зе мља ма око нас по твр ђу је се те за да де мо кра ти ја нај бо-
ље функ ци о ни ше та мо где се ма те ри јал на до бра рас по де љу ју на 
нај ши рој осно ви. Де мо кра ти ја функ ци о ни ше та мо где љу ди има ју 
по сао ко ји им омо гу ћу је за ра ду да до стој но жи ве, ко ли ко-то ли ко 
не за ви сно у од но су на дру ге су бјек те по ли тич ког и еко ном ског од-
лу чи ва ња. Има на сред њем ис то ку бо га тих др жа ва а гра ђа ни су си-
ро ма шни. Има др жа ва у ко ји ма гра ђа ни  не жи ве у оску ди ци иако 
не ра де. Де мон стра ци је у ви ше зе ма ља се вер не Афри ке и сред њег 

4) Овај по јам, са ве ли ким И, ко ри сте Мајкл Хард и Ан то нио Не гри у сво јој исто и ме ној 
мо но гра фи ји као си но ним за САД. Ми смо од њих пре у зе ли ту иде ју. Ка ко „раз ло-
ге успе шно сти“ са вре ме ног аме рич ког им пе ри ја ли зма ви ди је дан од ње го вих глав них 
иде о ло га Збиг њев Бже жин ски ви де ти у ње го вој мо но гра фи ји Америчкиизбор:глобал
на доминација или глобално вођство, По ли тич ка кул ту ра, За греб, ЦИД, Под го ри ца, 
2004.
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ис то ка ни су пре те жно мо ти ви сан не си ро ма штвом, већ не за по сле-
но шћу и уда ље но шћу од од лу чи а ва ња о свом и жи во ту дру штве не 
за јед ни це, по мањ ка њем ствар них ко му ни ка ци ја  из ме ђу кла са, пр-
вен стве но из ме ђу ели та мо ћи и на ро да.

Ако су њи хо ве ло кал не за јед ни це ор га ни зо ва не да ме ђу соб но 
ко му ни ци ра ју, до го ва ра ју се о ре ша ва њу жи вот них про бле ма то 
је пр ва пра ва прет по став ка де мо кра ти је. Ако но си о ци др жав них 
функ ци ја и бо га ти има ју оба ве зу ко му ни ка ци је са њи ма у фук ци ји 
ре ша ва ња ка ко ло кал них та ко и оп ште на ци о нал них про бле ма, то 
је дру га прет по став ка. У про тив ном љу ди, гра ђа ни, се не осе ћа ју 
сло бод но у сво јој др жа ви. Де мон стра ци је су по мо гле гра ђа ни ма да 
по ста ну сло бод ни, да сло бод но го во ре и кри ти ку ју власт. Сме на 
ви ше де це ниј ских моћ ни ка је по ка за ла, они ма ко ји би мо ра ли раз-
у ме ти до га ђа ња, шта мо же на род и да је ста ри мо дел упра вља ња 
др жа вом и на ро дом по стао нео др жив. 

Де мо кра ти ја под ра зу ме ва ши ро ку раз ме ну ми шње ња и цир ку-
ла ци ју иде ја. Она је не за ми сли ва без јав них де ба та у ме сној за јед-
ни ци5) и по ла га ње ра чу на  у њој за оно о че му се од лу чу је на нај ви-
шим ни во и ма де мо крат ске вла сти. А код нас по го то ву. Са мо у пра-
вља ње у бив шој Ју го сла ви ји ни је слу чај на по ја ва, ни ти де мо крат-
ска вар ка. Оно је на ста ло на исто риј ским те ме љи ма са мо у пра ве у 
про шло сти и искон ске по тре бе љу ди да од лу чу ју о сво јој суд би ни. 
У јед ном свом пре да ва њу о по ли тич ком си сте му са мо у пра вља ња у 
Ју го сла ви ји ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић је 1979. у Њу јор ку, од-
го ва ра ју ћи на пи та ња, по твр дио по зи тив ну оце ну о пер спек ти ва ма 
та квог си сте ма, на гла сив ши да он ни је још увек за хва тио и по ли-
тич ки врх Ју го сла ви је.

По ста вља се пи та ње да ли је мо гу ћа де мо кра ти ја у  усло ви ма 
ка да је но вац по стао све мо гућ, ка да је „про фит из над љу ди“ (Чом-
ски)?! Уло га нов ца је пре ко ра чи ла све гра ни це у со ци јал но-по ли-
тич ким усло ви ма са вре ме ног дру штва. Да нас у Ср би ји, а од ра ни је 
у за пад ној ци ви ли за ци ји и ши ре, нов цем се мо же све ку пи ти – здра-
вље, ле по та, кул ту ра, љу бав и при ја тељ ство. Ку пу ју се по ли тич ке 
функ ци је у др жа ви и пар ти ја ма. Из бор не кам па ње су све ску пље - у 
Аме ри ци са мо нај бо га ти ји или они ко ји су њи хо ви пред став ни ци 
има ју по ли тич ке шан се. Им пе ри ја ли зам  тр жи шта пре тва ра сва ку 
ствар - све у ро бу. “Ка да но вац го во ри, сви су осу ђе ни да слу ша ју. 

5) Ко ри сти мо овај наш по јам, на стао у до ба со ци ја ли стич ки ог са мо у пра вља ња, а њи ме 
озна чи мо ба зич не ни вое од лу чи ви ња уоп ште, не за ви сно о ко јој је др жа ви реч.
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За то де мо крат ско дру штво не сме до зво ли ти нео гра ни че ну аку му-
ла ци ју бо гат ства“6).

С об зи ром на ста ти стич ке по дат ке  у Ср би ји 3% чи не гру пу 
бо га тих, што у крај њој кон се кве ци зна чи да по се ду ју нај ве ћу моћ 
ути ца ја на др жав но од лу чи ва ње. На тој осно ви на ста ју и ја ча ју 
трен до ви ко ји ану ли ра ју све оста ле дру штве не вред но сти и мо рал-
не прин ци пе. Под се ти ћу да ре чи кра ђа и пљач ка  под ра зу ме ва ју 
оби ја ње ки о ска и по не ке ме њач ни це нов ца. Осу ђу ју се јав но кра ђе 
у про дав ни ца ма хра не и сит не ро бе. Кон ста ту је се да го ди шње ми-
ли јар да евра оде у не по зна те ру ке при ли ком јав них на бав ки, али се 
не го во ри да је то пљач ка на род не и др жав не имо ви не. Го во ри се и 
пи ше о две - три ми ли јар де евра  ко ји ма се гу би траг. За уче сни ке 
у ве ли ким пљач ка ма сми шље на је реч ма фи ја, а не пљач ка ши и ло-
по ви. До са да ни је ни ка да от кри вен чел ник та квих пљач ки и зло у-
по тре ба. Да би од го вор ни у др жа ви де ман то ва ли сте че но уве ре ње 
да се при пад ни ци ели те не ште де од кри вич ног го ње ња и хап ше ња 
јав но је хап шен и за тва ран Дра ган Џа јић, нај ве ћа ле ген да срп ског 
фуд ба ла но ви јег до ба, што је још у ве ћој ме ри по ја ча ло не по ве ре ње  
у пра во су ђе и по ли ци ју. Па ра док сал но је да се у ме ди ји ма нај че-
шће по ми ње име Ве ри це Ба раћ - чел ни це вла ди ног Са ве та за бор бу 
про тив ко руп ци је, а не оних ко је она про зи ва због кри ми нал них 
рад њи и ве ли ке ко руп ци је.

Ви ше за пад них по ли тич ких пи са ца сма тра да де мо кра ти ја ко-
ре спон ди ра са пра вом гра ђа на да не уче ству ју у по ли тич ком од-
лу чи ва њу. Та кве иде је те ме ље на ко ре спо ден ци ји удоб ног жи во та 
због оби ља еко ном ских прет по став ки на ко ји ма се раз ви ја свест о 
су ви шно сти по ли тич ког ан га жо ва ња. У овој де це ни ји во де ћи по-
ли ти ча ри де сних пар ти ја  у Ср би ји го во ре јав но да при жељ ку ју 
вре ме ка да ће би ти до сад но ба ви ти се по ли ти ком. На рав но, та кви 
усло ви у Ср би ји не ће ско ро на ста ти, па не тре ба оче ки ва ти не за ин-
те ре со ва ност гра ђа на за по ли ти ку. Али за што би би ло ка да тре ба-
ло да гра ђа ни бу ду не за ин те ре со ва ни за од лу чи ва ње о соп стве ном 
жи во ту?! 

Ем пи риј ска ис ку ства го во ре да ели те мо ћи не же ле ве ће ан-
га жо ва ње гра ђа на у по ли ти ци. У Ср би ји се мно го не се ки ра ју за 
ве ли ко уче шће гла са ча на из бо ри ма, већ за из ла зак ко ји по је ди на-
чим пар ти ја ма од го ва ра. Пред у зи ма ју раз ли чи те ме ре ка ко би се 
раз ви ла  по ли тич ка апа ти ја. По ли тич ки жи вот  се све ви ше сво ди 

6) Кри сто фер Лаш, Побунаелитаииздајадемократије, Све то ви, Но ви Сад, 1996, стр. 26.
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на пар ла мен тар не де ба те, иако је њи хо ва слу ша ност и гле да ност 
све ма ња. По угле ду на пар ла мент исто се до га ђа на ни жим ни во и-
ма. Го ди на ма бор ба око вла сти на оп штин ским ни во и ма се од ви ја 
и кроз фи зич ко оти ма ње сто ли ца у кан це ла ри ја ма, за кљу ча ва ње 
згра де да кон ку рен ци ја не уђе7). Ор га ни зу је се по ли тич ки и дру-
штве ни жи вот  та ко да се не оста вља мно го вре ме на за ве ћи ну гра-
ђа на за уче шће у по ли ти ци. Ако се из вр ши по вр шна ста ти стич ка 
ана ли за  за пад них пар ла ме на та и вла да мо же се ви де ти да у њи ма 
се де при пад ни ци нај бо га ти јег де ла дру штва. Углав ном не ма рад-
ни ка и се ља ка, а ни дру гих гра ђа на из ни же пла ће них ка те го ри ја.

НОВОСТРУКТУРИСАЊЕ
ИТЕНДЕНЦИЈЕКАДВОКЛАСНОСТИ

О тен ден ци ја ма ка дво кла сно сти у раз во ју срп ског дру штва се 
мо же го во ри ти . При че му тре ба по ла зи ти од но ве ре ал но сти ко ја 
је на ста ла у по след ње две де це ни је. За то вре ме смо се вра ти ли 
у еко ном ском раз во ју у пр ве по рат не го ди не ка да је за по че ла ин-
ду стри ја ли за ци ја  Ју го сла ви је. По што је га ше ње ин ду стри је да ло 
нај не га тив ни је ре зул та те по со ци јал ни и по ли тич ки жи вот на ро да 
Ср би је, ели та се окре ће ре ин ду стри ја ли за ци ји, обра зла жу ћи но ви 
тренд го во ром о не у спе ху тран зи и је на осно ва ма нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма.

Општитокразвојасавременогсветакрећесеуправцунове
двокласностиу ко јој  до ми ни ра не ко ли ци на енорм но бо га тих ко ји 
има ју при ви ле ги је мо но по ла над сна гом нов ца,  кул ту ре, обра зо ва-
ња и ин фор ми са ња. Њи хов мо но пол дру штве не мо ћи  је бес при ме-
ран у исто ри ји по стин ду стриј ске ре во лу ци је. Ста ре не јед на ко сти 
се ус по ста вља ју за стра шу ју ћом бр зи ном. 

Овим не оспо ра ва мо чи ње ни цу да су прет по став ке удоб но сти 
жи во та мно го ши ре рас по ре ђе не не го ли пре ин ду стриј ске ре во лу-
ци је. Али у Ср би ји и оста лим др жа ва ма бив ше Ју го сла ви је удо бан 
жи вот со ци ја ли стич ке про шло сти је по зва нич ним ста ти сти ка ма 
не до сти жан. По треб но је два де сет го ди на ова квог ра ста дру штве-
ног про из во да да би се до сти гао ни во из 1986. го ди не. Са вре ме не 
со ци о ло ге, фи ло зо фе, те о ло ге и дру ге ми сле ће лич но сти фа сци ни-

7) Не ке ло кал не скуп шти не и ор га ни вла сти, као у Кур шу мли ји, Кра ље ву итд.  ни су ра-
ди ли не де ља ма и ме се ци ма за то што јед на стра на не при зна је дру гој ве ћин ско пра во и 
из бо ре чел ни ка.
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ра мо дер на по де ла ра да са мо гућ но сти ма про из вод ње оби ља жи-
во та и тран сфор ма ци је  лук су за у сред ства ши ре упо тре бе, јер је 
то ин те рес вла сни ка круп ног ка пи та ла и дру штве не мо ћи. Али, уз 
исто вре ме но ре про ду ко ва ње не ких др штве них прет по став ки ко је 
обез бе ђу ју пре моћ ма ле гру пе бо га тих ко ји фак тич ки др же све по-
лу ге еко ном ске и по ли тич ке вла сти.

При ступ оби љу у не вре ме  иза звао је оп шта оче ки ва ња но вих 
ге не ра ци ја да их че ка бо љи жи вот у бу дућ но сти. По ста ло је нор-
мал но го во ри ти о но вим удоб но сти ма на до хват ру ке. При че му 
се исто вре ме но су зби ја ју ра ни је те о ри је и иде о ло ги је пра вед ног 
рас по ре ђи ва ња но вих удоб но сти. Уме сто то га раз ви ја ју се и про-
па ги ра ју ста но ви шта да је све до зво ље но да би се до шло до но вих 
удоб но сти и то од мах. Ме диј ска ре во лу ци ја је учи ни ла да су све 
про ме не мо гу ће на нај ши рем дру штве ном пла ну. Сва ко по ста је су-
бјект ра зних кре а ци ја. Не са мо да мо же да сни ма сво ју му зи ку и 
пи ше свој ро ман, већ мо же да се по ве зу је на нај ши рем пла ну све та 
ка ко би оства ри вао сво је ин те ре се и по тре бе. Пре ко ин тер не та је 
све мо гу ће.  На ста ју јав не и тај не ор га ни за ци је о ка квим се ни-
је раз ми шља ло у про шло сти; мо гу да се фор ми ра ју раз не гру пе и 
ус по ста вља ју про из вод ни и дру штве ни лан ци. Ства ра ју се прет-
по став ке за но ву вир ту ел ну еко но ми ју и по ли тич ку кре а тив ност 
ко ја је до са да би ла не за ми сли ва. По ве зи ва ње и ор га ни зо ва ње ра-
зних ак тив но сти у функ ци ји и нај круп ни јих дру штве них про ме на 
као што су оне ко је су до ве ле до тран зи ци је у ис точ ној Евро пи и 
кре ну ле на сред њем ис то ку и се вер ној Афри ци. Ан ти вла ди не де-
мон стра ци је у му сли ман ским зе мља ма по чет ком 2011. го ди не су 
де мон стри ра ле не ке но ве трен до ве у ор га ни зо ва њу у функ ци ји по-
ли тич ких про ме на, укљу чу ју ћи сме не ви ше де це ниј ких ре жи ма и 
лич них вла да ви на. 

МУЛТИНАЦИОНАЛНЕКОМПАНИЈЕ
ИПОКРЕТЉИВОСТМЕНАЏЕРСКИХЕЛИТА

На ста ју но ве ели те у ко је по ред кла сич них при пад ни ка ула зе 
кор по ра циј ски ме на џе ри свих про фе си ја, ме ђу ко ји ма по ста ју до-
ми нант ни они у сфе ри про из вод ње и ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја-
ма. Они су по ста ли жи ла ку ца ви ца гло бал ног тр жи шта8) и гло бал-
ног вој но по ли циј ског ком плек са.

8) Ви ди Да ни ло Ж. Мар ко вић, Глобалнаекономија, Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
Ни шу, 2007; Да ни ло Ж. Мар ко вић, Глобалистикаикризаглобалнеекономије(прилози
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Ове но ве ели те су про из вод  а  и кре а тор све до ми нант ни јих 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја и ра зних ор га ни за ци ја и ин сти ту ци-
ја. Та но ва ме на џер ска кла са се не пре ста но умно жа ва ра зним вр-
ста ма спе ци ја ли ста ко ји су из у зет но ин тер на ци о нал но по кре тљи-
ви. Сле де па ро лу да са мо они ко ји су спрем ни да не се де код ку ће 
и че ка ју по сао да им до ђе има ју пер спек ти ву свет ске про мо ци је 
и ин тер на ци о нал не ка ри је ре. Ко ји се де код ку ће ис пу шта ју шан-
се ко је пру жа ју но ве тех но ло шке ре во лу ци је. Та ко ми гра ци о ни на-
чин жи во та  по ста је це на успе шног и бо га тог жи во та. Но ве ели те 
окре ћу ле ђа за ви ча ју и на ци ји ко јој при па да ју, до ми цил ној др жа ви, 
тра ди ци ји и па три о ти зму9). За њих  ин тер на ци о на ле ве зе, тр жи ште, 
го ми ла ње па ра, гла мур по ста ју су шти на жи во та. Натојосновије
насталапароладајепатриотизампоследњеуточиштехуља.

У зе мља ма тран зи ци је су оку пља ња у ам ба са да ма нај моћ них 
др жа ва по ста ла вр ло зна чај на, не за о би ла зна ста ни ца за по ли тич ко 
на пре до ва ње и од ла ске у по зна те аме рич ке на уч не и кул тур не цен-
тре. У пр вим го ди на ма пост со ци ја ли зма то је по ста ло бит но обе-
леж је пре ком по но ва ња по ли тич ке и кул тур не сце не. Пре зно ја ва ли 
су се по је ди ни по ли ти ча ри и тај ку ни да би ме ђу пр ви ма сти гли 
на при јем ка ко би  их те ле ви зи ја за бе ле жи ла. Мо ли тве ни до ру чак 
у Ва шинг то ну го ди на ма има зна че ње сред ста ва не ке ме ђу на род не 
се лек ци је бу ду ћих по ли тич ких и со ци јал них ка дро ва. 

Нова српска  елита је настајала натимпознатимпринци
пимаипутемустаљених финансиjских и по ли тич ких аран жма на 
по зна тих у го ди на ма пре пе тог ок то бра 2000. У књи га ма ко је су 
на пи са ли не ки по зна ти стра ни но ви на ри, ди пло ма те и по је дин ци 
из но ве ели те ја сно се ви ди  ода кле је сти зао но вац и ка ко је пре-
но шен10). Ве ља Илић је на ТВ  пла стич но опи сао ка ко је пре но сио 
но вац из Ма ђар ске. Оста ће упам ће на ње го ва ко жна јак на ко ја је 
ко ри шће на за иле гал но пре но ше ње нов ца. Кра јем де ве де се тих  на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је су по ста ли по пу лар ни уџ бе ни ци  за 
пра вље ње бу ду ће ели те. У пр вом пла ну су би ли бу ду ћи бур жу ји, 
ка пи та ли сти.  

запроучавањесавременогглобализирајућегдруштва), Гра фи проф, Бе о град, 2010.
9) То се од но си и на сту ден те ко ји би тре ба ло да пред ста вља ју но ву, бу ду ћу дру штве ну 

ели ту Ср би је. Пре ма ис тра жи ва њу спро ве де ном на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду ма ја 2010. 
ви ше од 1/3 сту де на та ни је мо гло да се са мо де фи ни ше као „па три о та“. Ви ди Дар ко На-
дић, Урош Шу ва ко вић, „Па три о ти зам као вред ност код сту де на та кра јем пр ве де це ни је 
XXI ве ка“, ГодишњакСАО, Срп ска ака де ми ја об ра зо ва ња, Бе о град, бр. 6/2010, стр. 
859-870.

10) Нпр. Тим Мар шал, Играсенки, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002.
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По ја ва стра них ин ве сти то ра и ку па ца срп ских пред у зе ћа и 
имо ви не на го ве сти ла је но ву фор му еко ном ско-по литчке оку па ци-
је. Ка ко би се олак шао њи хов про дор бр зо су уни ште не по зна те  
на ци о нал не бан кар ске ин сти ту ци је. Нај по зна ти ја бан ка ста ре Ју-
го сла ви је – Бе о град ска бан ка је пр ва до шла под удар11). И пре у зи-
ма ње На род не бан ке Ср би је из вр ше но је  на дра сти чан на чин, уз 
ко ри шће ње фи зич ке си ле.Такополугеекономскогразвојабрзодо
лазеурукестранаца.Странифакторјенатајначинлакоставио
подконтролуцелокупнипривредниисоцијалнополитичкиживот
Србије.

Бр зо је до шло до ус по ста вља ња ста рих не јед на ко сти – не где 
се то до го ди ло за стра шу ју ће бр зо, а не где се уву кло и да ље увла чи 
не при мет но у дри штве ни жи вот и свест љу ди о не ми нов но сти та-
квих про це са. Ина че ка ко об ја сни ти по нов ну по ја ву роп ства, про-
да је љу ди, упо тре бе љу ди у ме ди цин ске свр хе – ва ђе ње ор га на, и 
сл.По сле то га ни је те шко ста вља ње под кон тро лу при род них бо-
гат ста ва – об ра ди вих по вр ши на, во да, руд них бо гат ста ва. За де сет 
го ди на ка пи та ли зма број за по сле них је ви ше не го пре по ло вљен. 
Ср би ја је јед на од зе ма ља у ко ји ма се ра пид но сма њу је број ста нов-
ни штва, а исто вре ме но ра сте број не за по сле них. Но ви фе но мен у 
овој сфе ри – број при вре ме но за по сле них, па де ли мич но за по сле-
них, све је до ми нант ни ји. Су о ча ва мо се и са ка те го ри јом при вре-
ме них стра них фа бри ка. У Ср би ји  др жа ва пла ћа стра ним ин ве сти-
то ри ма да отва ра ју сво је по го не, не фа бри ке. Ма ла кла са до ма ћих 
бо га та ша има ви ше за јед нич ких ин те ре са са стра ним парт не ри ма 
не го ли са сво јим су на род ни ци ма. Лак ше се спо ра зу ме ва ју са њи-
ма не го ли са сво јим парт не ри ма у зе мљи. О ин те ре си ма до ма ћих 
гра ђа на и да се не го во ри. Они су по след ња бри га. Ако су уоп ште 
бри га би ло ког од вла да ју ћих фак то ра. Да то је су не би се до го ди ло 
га ше ње ин ду стри је да би се по сле де сет го ди на до шло до за кључ ка 
да не ма ре ше ња не за по сле но сти без ин ду стри је.

Ни је у пи та њу са мо за јед нич ко тр жи ште као осно ва свих ва-
жних ве за, а ни бур жо а ска иде о ло ги ја. У пи та њу је ду бо ка ко ло ни-
за ци ја зе мље ко ја ис кљу чу је би ло ка кво ме ша ње до ма ћих по ли тич-
ких и еко ном ских фак то ра у од лу чи ва ње о ви тал ним ин те ре си ма 
др жа ве и ње них гра ђа на. По го то ву екс про при ја ци ја ра ни јих пра ва 
рад них љу ди и гра ђа на да уче ству ју у од лу чи ва њу и кон тро ли нај-

11) Ви де ти ви ше у Бор ка Ву чић, Банкарство–изборилисудбина, Удру же ње гра ђа на ЦЕР, 
Бе о град, 2002, стр. 289-302.
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ви ших ор га на др жа ве и дру штва. Рад ни ци ма и уоп ште за по сле ни-
ма су екс про при са на сва сред ства ра да и ра ни ја пра ва у сфе ри од-
лу чи ва ња ко ја су ужи ва ли. Та ко су пот пу но де гра ди ра ни и све де ни 
на сред ства ра да ко ја ди шу кад им се пру жи при ли ка и го во ре кад 
стиг ну сво јим ку ћа ма12). Оста ли су без сво јих ор га ни за ци ја и ор га-
на др жа ве ко ји ма мо гу да се обра те за по моћ и за шти ту. За то се ку 
де ло ве те ла и вр ше са мо у би ства ка ко би скре ну ли па жњу др жа ве и 
свет ске јав но сти. Ни је у нас и ши ре у Евро пи озбиљ но до ве де но у 
пи та ње ово дру штве но обе леж је ни по сле ве ли ких де мон стра ци ја 
у Грч кој. По го то ву ка да су про на ђе на ре ше ња за фи нан сиј ску по др-
шку ре ша ва њу еко ном ске кри зе. Ме ђу тим, ши ро ке де мон стра ци је 
и по бу не у му сли ман ским зе мља ма се вер не Афри ке и сред њег ис-
то ка, по го то ву у Ли би ји и још не ким бо га тим арап ским др жа ва ма 
оспо ри ле су по ме ну ту иде о ло ги ју кра ја ре во лу ци о нар но сти ма са. 
Та ко да се ви ше не ће го во ри ти да је про шло вре ме ра ди кал них по-
кре та XX ве ка. 

НЕСТАЈАЊЕСРЕДЊЕКЛАСЕ

У на ста ја њу бур жо а ског си сте ма ства ра о ци  мо дер них на ци ја 
су се осла ња ли на сред њу кла су у бор би про тив плем ства. Без ове 
кла се не ма нор мал ног раз во ја и из ла же ња из кри зе у ко јој се на-
ла зи срп ско ка пи та ли стич ко дру штво. Да кле, спо ра дич ним ре ше-
њи ма као што су тзв. на ци о нал не пен зи је не ре ша ва ју се ствар ни 
од но си у раз во ју Ср би је. Ина че, она не мо ра да про на ла зи не ка 
но ва ре ше ња  јер је све ре ше но и функ ци о ни ше на За па ду на ко ји 
се угле да срп ска ели та. По треб ни су дру штве но-еко ном ски усло-
ви и за ко ни ко ји омо гу ћу ју на ста ја ње и ре про дук ци ју при пад ни ка 
сред ње кла се. А не да се јав но сти по ка зу је ко ли ко је не ко од по зна-
тих пе ва ча или спор ти ста за ра дио па ра, па по тро шио на лук су зни 
жи вот и коц ку. 

То ком го ди на тран зи ци је не ста ла је сред ња кла са у Ср би ји. 
У по след њим го ди на ма врх др жав не ели те је ре а фир ми сао иде ју 
на ци о нал них пен зи ја ка ко би скре нуо па жњу јав но сти ко ли ко се 
бри не о вр хун ским ства ра о ци ма у сфе ри умет но сти и спор та. Па 
је та ко из би ло у пр ви план обез бе ђи ва ње на ци о нал них пен зи ја за 
ис так ну те пе ва чи це. Срп ска јав ност је по себ но за ма ја ва на тре ти-

12) Љу би ша Ми тро вић ис прав но кон ста ту је ка ко су гра ђа ни тран зи ци јом „до би ли фор мал-
не по ли тич ке сло бо де и пра ва у ли ку `Хајд парк` де мо кра ти је, а из гу би ли со ци јал на 
пра ва и људ ско до сто јан ство“. Ви ди Љу би ша Ми тро вић, Транзицијаупериферникапи
тализам, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 7. 
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ра њем ром ског ис так ну тог му зи ча ра Бај ра мо ви ћа из Ни ша. По-
себ но пи та њем пен зи је ње го ве су пру ге и спо ме ни ка. Уме сто да су 
ус по ста вље ни за кон ски усло ви да сва ко ко у не кој обла сти раз во ја 
по сти же од го ва ра ју ће усло ве сти че пра во на ве ћу пен зи ју. Та ко се 
сти гло у си ту а ци ју да вр хун ски на уч ни рад ни ци, про фе со ри, учи-
те љи и дру ги  не спа да ју у ка те го ри ју на ци о нал но зна чај них ства-
ра ла ца. 

Рас ко рак из ме ђу бо гат ства и си ро ма штва - из ме ђу бо га тих по-
је ди на ца и си ро ма шних ма са, за тим бо га тих др жа ва и си ро ма шних 
на гло бал ном ни воу до сти гао је вр ху нац. Та кав да пре ти ин ду ко-
ва њу но вих по ја ва у дру штве ним од но си ма ко је мо гу до ве сти до 
дра стич них пре о кре та. Ни је ре ал но на ду жи рок ни ве ли са ти дру-
штве не од но се у прав цу дво кла сно сти ко ја се сво ди на вла да ви ну 
дик та ту ре ма ле гру пе нај бо га ти јих. Ин тер нет је за јед но са мо бил-
ном те ле фо ни јом учи нио свет ме ђу соб но ко му ни ка тив ни јим. Ни је 
ви ше до вољ но при хва тљи во та кво вла да ње  ни ка да су у пи та њу 
не ка да шње во ђе ре во лу ци ја као што је слу чај са Ли би јом  и још 
не ким му сли ман ским др жа ва ма. Раз не вр сте те ро ри за ма су са мо 
на го ве штај  но вих не пред ви ди вих до га ђа ња. 

Овај рас ко рак је си гур но до вео до то га да кра ђа по ста не при-
вред на гра на. Она је оста ла ле гал но иле гал но за ни ма ње.  Све се 
кра де. Ви ше се не по ста вља пи та ње да ли је не што мо рал но, већ 
ка ко про на ћи  до бре ве зе и адво ка те. Не ма од го вор но сти пред са-
ве шћу, род би ном и при ја те љи ма13). Кра ђа се не пре ста но од ви ја ши-
рим Ср би је. По не ко од ло по ва би ва ухва ћен, а че шће то та ко про ђе. 
На рав но,  бит ка про тив кра ђе не мо же да до ве де до по бе де ако се 
исто вре ме но не во ди нај ма ње на два фрон та – на  фрон ту суд ства и 
по ли ци је и на ме диј ском и обра зов ном ни воу ја ча ња мо рал не све-
сти. Али, ако се не ја ча ју осно ве за по шља ва ња, не го се на су прот 
то ме пре не бре га ва кра ђа као оп ште дру штве ни про блем, има ће мо 
ка та стро фал ну си ту а ци ју у дру штву. За то, пи та ње др жав не по др-
шке оп стан ку и ја ча њу прет по став ки за сред њу кла су има оп ште-
дру штве ни и оп ште на ци о нал ни зна чај. Та мо где су за њу по вољ ни 
усло ви отва ра ју се бо ље мо гућ но сти раз во ја ра зних де лат но сти 
ко је у крај њој ин стан ци сма њу ју број оних ко ји у кра ђи и пре кра-

13) У Пе тров цу на Мла ви укра ден је спо ме ник од брон зе (“спо ме ник пче ли“) те жак 300 кг. 
У Кру шев цу је би ло кра ђа из цр кве Ла за ри це. У Ис точ ном Са ра је ву је укра де на брон-
за но-ме син га на ста туа хе ро ју НОБ-а  Алек си Бо јо ви ћу. Она је ви со ка пре ко два ме тра, 
што зна чи да је мо ра ло би ти ви ше уче сни ка у кра ђи са ала том и пре во зним сред стви ма. 
Из кра гу је вач ког му зе ја укра де не су би сте Ву ка Ка ра џи ћа и Три ше Кац ле ро ви ћа, осни-
ва ча СДС. На Ка ле мег да ну су кра де не би сте хе ро ја и ли де ра НОБ-а.
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ђи ви де сво је пер спек ти ве удоб ног жи вље ња. Ја ча ње сред ње кла се 
отва ра аде кват ни је пу те ве со ци јал не мо бил но сти

ЦЕНТРАЛНОУПРАВЉАЊЕ
СВЕТСКИМИНСТИТУЦИЈАМА

Елитеупоследњимдеценијамаусветучиневрховивладајућих
хијерархијаудруштву,односнодржави. Оне др же све кон це упра-
вља ња - ме ђу на род не то ко ве нов ца, то ко ве ин фор ми са ња. У Дру-
гом свет ском ра ту по ло же ни су те ме љи кон цен тра ци ји кон тро ле и 
ма ни пу ла ци је ин фор ми са њем. На че ло тог ду го роч ног  про јек та је 
по ста вљен  нај бо га ти ји чо век Аме ри ке - Рок фе лер. У јед ном та да 
фор ми ра ном цен тру  су при ма не и об ра ђи ва не ин фор ма ци је са свет-
ских фрон то ва. А он да би сход но аме рич ким ин те ре си ма ра то ва ња 
би ле ди стри бу и ра не. Ове ели те упра вља ју ме ђу на род ним ин сти ту-
ци ја ма – Свет ском бан ком, Свет ском тр го вин ском ор га ни за ци јом, 
Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом („ин сти ти цу је гло ба ли за ци је“ 
по ре чи ма Џо зе фа Сти гли ца), Ме ђу на род ним су дом прав де, НА ТО. 
Оне упра вља ју ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма и фон да ци ја ма, кул-
тур ним ма ни фе ста ци ја ма и фе сти ва ли ма, од ре ђу ју  усло ве еко ном-
ских де ба та, ва жни јих фе сти ва ла и кон гре са, кон тро ли шу свет ске 
ор га ни за ци је спорт ских ак тив но сти. Не за бо ра ви мо на ше ис кљу-
че ње из ме ђу нард них так ми че ња и ра зна иг но ри са ња олим пиј ских 
ига ра, као у Ру си ји и Ки ни. За то ни је чуд но што за ве ћи део све та  
„за пад на ци ви ли за ци ја“ под ра зу ме ва ор га ни зо ва ни  си стем до ми-
на ци је, на ме та ња по ли тич ких и еко ном ских си сте ма, бур жо а ских 
вред но сти и др. Нај ве ћем свом ша хи сти, Ро бер ту-Бо би ју Фи ше ру, 
Вла да САД је оне мо гу ћи ла по вра так у зе мљу за то што је пре кр шио 
ње ну за бра ну пу та у СРЈ за вре ме бом бар до ва ња. Ели те се ме ђу-
соб но не раз ли ку ју мно го. Сје ди њу ју их оп шти ин те ре си и грам-
зи вост, као и спрем ност да се ме ђу соб но уни ште. Да кле, оне има ју 
за јед нич ке ин те ре се ко ји их по ве зу ју у одр жа њу си сте ма вла да ви-
не док им обез бе ђу је раз не про фи те. Али, исто вре ме но оне се мо гу 
су ко би ти, бра не ћи сво је пар ти ку лар не ин те ре се.

На тој ли ни ји у гло ба ли за ци ји је  за јед нич ки смер ка онеспосо
бљавањудржаведасамосталнообављасвојефункције,осимкла
сичних.Глобализацијаимодговараумери ко ри шће ња сло бод ног 
тр жи шта, али исто вре ме но и на ци о нал на др жа ва ка да је у пи та њу 
ужи ин те рес. У вре ме кри зе  у пр вој де це ни ји XXI ве ка и у Аме-
ри ци је ели та ис ко ри сти ла др жа ву да бра ни ин те рес нај бо га ти јих 
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по је ди на ца и ком па ни ја. Нај ди рект ни је су убри зга ва не сто ти не 
ми ли јар ди до ла ра ка ко би се спа сле не ке од нај моћ ни јих ба на ка 
и ком па ни ја ко је су сма тра не на ци о нал ним вр хун ским ин те ре сом. 
Уствари,радилосеоспасавањувладавинебуржоаскекласе,чији
егоизамсеодмахманифестоваокадасудобијенасредствакори
стили. До бар део су стр па ли у џе по ве чел ни ци ком па ни ја и ба на ка, 
не оба зи ру ћи се ни ма ло на кри ти ке и не за зи ру ћи од вла да ју ћих 
мо рал них прин ци па. Њи хов ин те рес је увек из над би ло ко јих дру-
гих прин ци па и нор ми, по го то ву мо рал них.  Др жа ва је ис ко ри шће-
на као сред ство при ку пља ња нов ца кроз по рез из џе по ва гра ђа на. 
Исто та ко као што у свим дру гим при ли ка ма слу жи ин те ре си ма 
вла да ју ће кла се.

Два про ти ву реч на про це са ка рак те ри шу од нос пре ма др жа ви 
кра јем XX ве ка. С јед не стра не не за у ста вљив је про цес ује ди ња-
ва ња све та,  јер је  за јед нич ко тр жи ште и сло бод но кре та ње ро бе 
и ка пи та ла  већ је уте ме љи ло ује ди ње ње европ ских др жа ва ка кво 
се не пам ти. На дру гој стра ни ме ђу на ци о нал ни и пле мен ски су-
ко би су по но во оштри до кр во про ли ћа. У Евро пи су не ста ле две 
по след ње фе де ра ци је. СФРЈ је не ста ла у кр ви и ег зо ду си ма ка квих 
ни је би ло по сле Дру гог свет ског ра та. На ста вља ју  се пле мен ски 
су ко би на тлу Ср би је, укљу чу ју ћи и оне у окви ру срп ског на ро да. 
Пре ти опа сност рас па ду Бел ги је и још не ким европ сим др жа ва ма. 
Уосновиобапроцесалежислабљењенационалнедржавеисто
временопроцес уједињењаифрагментације. За др жа ву се мо же 
ре ћи да ни је у ста њу да сво јим сна га ма за у ста ви на ци о нал не су ко-
бе и тен ден ци је на ци о нал них ма њи на ка дез ин те гра ци ји, вер ских 
гру па и не ких дру гих дез ин те гра ци о них тен ден ци ја. А та ко ђе про-
це се гло ба ли за ци је у ко ји ма има не га тив них трен до ва по ин те гри-
тет  на ци ја и др жа ва. Иде о ло ги ја на ци о на ли зма је под не по сред-
ним уда ром на ци о на ли зма ет нич ких ма њи на, пар ти ку ла ри зма и 
религиjских фа на ти за ма на јед ној и ин тер на ци о нал них тен ден ци ја 
на дру гој стра ни. Срп ска ели та мо ћи у то ку по след њих де це ни ја 
по ка зу је да ни је у ста њу да за у ста ви ове тен ден ци је. Та ко да не ке 
на ци о нал не ма њи не  би ва ју ма ни пу ли са не од ра зних ма ни пу ла то-
ра и дез ин те гра то ра14). Нео о сма ни стич ке тен ден ци је на ла зе спре гу 
са по је дин ци ма у бо шњач ко-му сли ман ској за јед ни ци у функ ци ји 

14) Ви ди Ра дош Смиљ ко вић, „Устав но-прав но ре ин те гри са ње Ср би је: по ли тич ко со ци о ло-
шки аспек ти“, у КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима  (гл. и одг. ур. Дра ги 
Ма ли ко вић, књ. 4 „Со ци о ло ги ја и дру ге дру штве не на у ке“, ур. Урош Шу ва ко вић, Фи-
ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010,  стр. 763-
782) 
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ра за ра ња из у зет но до брих од но са два на ро да ко ји по ред ве ћег де ла 
за јед нич ке исто ри је  има ју ви ше за јед нич ког у кул ту ри и ин те ре-
си ма не го што их раз два ја. Не схва тљи во је да се не на ла зи ре ше ње 
ко је би оне мо гу ћи ло зло у по тре бу вер ских uстанова у пар ти ку лар не 
по ли тич ке свр хе. По пу шта ње та квим по је дин ци ма и ор га ни за ци-
ја ма пре или ка сни је се све ти др жа ви у це ли ни. Ре ис-ул-уле ма бо-
сан ски  др Му ста фа Це рић у то ку сво јих по се та  Бо шња ци ма Сан-
џа ка оп ту жу је срп ску др жа ву и пре ти Аме ри ком као да је вр хов ни 
по гла вар све та, а за то вре ме ни ко из др жав не ели те не про го ва ра.

У овој фа зи гло ба ли за ци је функ ци о ни шу за јед нич ке ве зе из ме-
ђу еко ном ских и др жав них ели та ши ром Евро пе. Функ ци о ни шу и 
ве зе из ме ђу под зем них ели та. Ме ђу тим, не функ ци о ни шу ко му ни-
ка ци је ма са и рад них кла са. Мо гу срп ски тај ку ни да ула жу но вац 
по Евро пи и све ту, али не мо гу рад ни ци, се ља ци, би ло ко ји струч ни 
про фи ли на ших гра ђа на, сло бод но да функ ци о ни шу по тим зе мља-
ма. Зна чи, мо гу њи хо ве па ре да функ ци о ни шу пре ко вла сни штва 
тај ку на и у Аме ри ци и Ки ни, али не мо гу срп ски или ру мун ски 
гра ђа ни да се кре ћу сло бод но по тим про сто ри ма и да тра же се би 
бо љи жи вот. Мо гу са мо они ко ји су ушли у  аран жман за до во ља ва-
ња рад них по тре ба не ко га тај ку на или кон крет не др жа ве. От кад су 
по че ле де мон стра ци је опо зи ци је у Ли би ји не мо гу ни срп ски пи ло-
ти да бу ду за по сле ни у тој зе мљи на по зив ле ги тим не Га да фи је ве 
вла сти, јер свет ска вла да ју ћа ели та то не до зо ља ва за то што мо гу 
би ти упо тре бље ни у Га да фи је вим аран жма ни ма. На рав но, ако би 
аме рич ка или европ ска ели та за тра жи ла  не ко га од њих по је ди нач-
но или пре ко др жав не ели те он да не би би ло про бле ма. Мо гли би 
да се ан га жу ју и у вој но по ли циј ским ак ци ја ма.

ПОТКУПЉИВАЊЕИМАНИПУЛАЦИЈЕМЛАДИМА

Елитесупосебнозаинтересованезанепрестануконтролуи
коришћење младих. Сход но то ме под не по сред ном кон тро лом је 
шко ло ва ње на свим ни во и ма. Утомконтекстујестварањесло
јапривилегованихмладихљудипосталопосебнабригавладаућих
елита. Нај да ље је у то ме оти шла Им пе ри ја, а сле де је и ели те ни за 
дру гих др жа ва. Се лек ци ја мла дих по чи ње још у сред њој шко ли да 
би се ка сни је на ста ви ла та ко што се омо гу ћа ва шко ло ва ње на елит-
ним уни вер зи те ти ма у Евро пи и Аме ри ци. Бо лоњ ска пра ви ла су 
на мет ну та ка ко би се јед но став ни је и си гур ни је обез бе ди ло од го-



стр:125156.

- 139 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

ва ра ју ће пре но ше ње зна ња и ства ра ње од го ва ра ју ћих струч ња ка15). 
У Ср би ји  функ ци о ни ше де це ни ја ма пра ће ње и се лек ци ја на ших 
сту де на та. Па не тре ба ни ко га да чу ди што у вре ме ем бар га и уни-
шта ва ња на ше при вре де у по след њим дец ни ја ма  сто ти не хи ља да 
нај спо соб ни јих од ла зи у Аме ри ку, Ка на ду и Аустра ли ју. За ову вр-
сту из во за ни је би ло ни ка квог ем бар га.

По себ ну уло гу игра ју у при пре ма ма ове ка те го ри је мла дих 
елит ни уни вер зи те ти у Аме ри ци и В. Бри та ни ји, као и у не ким 
дру гим ве ћим за пад ним др жа ва ма. Ода бра ни мла ди љу ди сти чу 
ди пло ме нај ви шег ран га. Они су с пра вом за слу жи ли ти ту ле и при-
зна ња. До би ја ли  нај ви ше оце на и про гла ше ни за „нај бо ље на све-
ту“. На рав но, пре ко њих се ства ра „ко смо по лит ска свест“ и ло ме 
на ци о нал на и дру га ло кал на схва та ња16). У би ти овог ко смо по ли ти-
зма је ин те рес Им пе ри је и ње них нај вер ни јих са ве зни ка. Ови на уч-
но-обра зов ни цен три за слу жу ју ту оце ну, јер се њи хо ва ак тив ност  
на ко ри шће њу на уч них до стиг ну ћа и њи хо вом тран спо но ва њау у 
свест и кон крет не но ве ис тра жи вач ке про гра ме ни ка ко не пре ки да. 
Дру го, они су не пре ста но отво ре ни за сво је бив ше сту ден те и на-
став ни ке. Уз то пре ко њих се увек  мо же ус по ста ви ти ко му ни ка ци ја 
са ко ле гом на сва ком ме сту пла не те. Кроз ове мла де љу де вр ши се 
про мо ци ја ко лек тив ног ра да и са рад ње. Та ко се ре про ду ку ју од но-
си кроз ко је се ко лек тив но мо гу ре ша ва ти сви про бле ми и отва ра ти 
но ва пи та ња. При пре мље ни су да увек уоче ви ше ци ље ве и кон се-
квен це њи хо вог оства ри ва ња или нео ства ри ва ња. У пи та њу је сво-
је вр сна со ци јал но-еко ном ска и по ли тич ко кул тур на мре жа  ко ја је 
при влач на за ко лек ти ван рад и де ло ва ње на нај ши рој осно ви.

За хва љу ју ћи ова квом при сту пу мла ди ма би ло је мо гу ће ства-
ра ње ор га ни за ци ја као што је „От пор“ за ру ше ње вла сти ко ја се 
не до па да  вла да ју ћој свет ској ели ти. Из Ср би је су сла ти у не ке 
ис точ но е вроп ске и арап ске др жа ве по истом за дат ку. При ви ле го ва-
ни мла ди не пре ста но од ра ђу ју сво је при ви ле ги је оба вља ју ћи  ва-

15)  Ви ди Ми лан Узе лац, ПричеизБолоњскешуме, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за 
обра зо ва ње вас пи та ча, Вр шац, 2009.

16)  Ви ди Да ни ло Ж. Мар ко вић, Глобализација и високошколско образовање, Др жав ни 
уни вер зи тет Но ви Па зар, Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш, 2008; Да ни ло Ж. Мар ко вић, „Уло-
га на ци о нал ног вас пи та ња у очу ва њу кул тур ног иден ти те та у гло ба ли зи ра ју ћем дру-
штву“, у Могућностинационалногваспитањаувремеглобализације  (гл и одг. ур. Сун-
чи ца Де нић, Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу, Вра ње, 2010, стр. 32-45); Зо ран Авра мо вић, 
„Обра зов на по ли ти ка из ме ђу гло бал ног и на ци о нал ног вас пи та ња“, у Исто (стр. 67-80); 
Љу би ша Ми тро вић, „“Ге о кул тур на па ра диг ма: на ци о нал но вас пи та ње и иден ти тет у 
ери го ба ли за ци је“, у Исто (стр. 81-98); Урош Шу ва ко вић, „На ци о нал но вас пи та ње – 
пут усва ја ња и гло бал них и на ци о нал них вред но сти“, у Исто (стр. 130-144).
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жне по сло ве на  ин тер на ци о нал ном пла ну. У вре ме ан ти вла ди них 
де мон стра ци ја у му сли ман ским др жа ва ма по чет ком 2011. го ди не 
мла ди су пред ста вља ли глав ну сна гу, а ме ђу њи ма они нај шко ло-
ва ни ји. 

У овом кон тек сту је нео п ход но за бе ле жи ти јед ну ком по нен-
ту по на ша ња мла дих из при ви ле го ва не ка те го ри је. Као у Ср би ји 
с кра ја XIX ве ка и са вре ме не др жа ве шко лу ју на стра ним уни вер-
зи те ти ма део мла дих у свом аран жма ну. Ли биј ци су до ла зи ли у 
СФРЈ, па су на ста ви ли и ка сни је да до ла зе на шко ло ва ње по др жав-
ној ли ни ји. До ла зи ли су и из мно гих дру гих др жа ва. Али то их ни је 
за у век оба ве за ло на слу же ње вла да ју ћем ре жи му. На про тив ме ђу 
њи ма је зна тан број пред ња чио у ру ше њу ре жи ма. Уоста лом, та ко 
су КП при шли мно ги мла ди из нај у глед ни јих бур жо а ских по ро ди-
ца. Та ко су кра јем де ве де се тих мно ги мла ди ко ји су ужи ва ли то ком 
шко ло ва ња др жав не при ви ле ги је со ци ја ли стич ке вла сти пред ста-
вља ли аван гар ду ње ног ру ше ња. Ме ђу њи ма су се по себ но ис ти-
ца ли си но ви и кће ри пар ти зан ских ге не ра ла и по сле рат них вој них 
и по ли тич ких ру ко во ди ла ца. Фе но мен при ви ле го ва них у мла дим 
ге не ра ци ја ма не обез бе ђу је ап со лут ну трај ност  њи хо вог ан га жо-
ва ња у скла ду са ин те ре си ма оних де ло ва вла да ју ће ели те ко ја ре-
про ду ку је исти. Ка да кре ну ко ла ни за стра ну, та да се за бо ра вља ју 
пре у зе те оба ве зе, а до из ра жа ја до ла зи ген са мо о др жа ња и хва та ња 
ко ра ка са но во на ста лим трен до ви ма и но вим по тре ба ма. 

У Ср би ји дру ге по ло ви не XIX ве ка и ка сни је17) др жа ва је ора-
ни зо ва но сла ла мла де љу де на шко ло ва ње у нај ра зви је ни је европ-
ске др жа ве. Гро пр ве срп ске ин те ли ген ци је је шко ло ван у ино-
стран ству. Јо ван Цви јић, Ла за Ла за ре вић, Сло бо дан Јо ва но вић, 
Алек сан дар Бе лић, Ни ко ла Па шић, Све то зар Мар ко вић, па нај ве-
ће срп ске вој ско во ђе и др. су шко ло ва ни у Фран цу ској, Не мач кој, 
Ен гле ској, Ру си ји, не ким дру гим зе мља ма. Али ни ко од њих ни је 
остао у ино стран ству. Не ки су до ве ли или под ста кли дру ге мла де 
и по не ког ста ри јег струч ња ка. Срп ска ели та мо ра да на пра ви ре во-
лу ци о нар ни пот сти цај за та кав тренд ка кав је до ми ни рао у Ср би ји 
ка да је ства ра ла мо дер ну др жа ву и при вре ду. Ср би ја мо ра по ста ти 
зе мља уз ла зно сти и на де.

17) Љу бин ка Тр гов че вић, Планирана елита, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 2003; Урош 
Шу ва ко вић, „Др жа ва и да ро ви ти: ме ђу у ти цај или одво је но по сто ја ње“ у Даровитии
друштвенаелита(Збор ник 15, А. Сто ја но вић, гл. и одг. уред ник, Ви со ка шко ла стру-
ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча „Ми ха и ло Па лов“, Вр шац, Uni ver si ta tea de Vest 
“Aurel Vla i cu”, Arad, Вр шац, 2009, стр. 563-580)



стр:125156.

- 141 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

ОЖИВЉАВАЊЕРЕЛИГИЈА
ИЊИХОВИХОРГАНИЗАЦИЈА

Не тре ба ни ка да гу би ти из ви да зна чај де ло ва ња глав не стру је 
у свет ским и на ци о нал ним раз ме ра ма. Би ло би по гре шно за кљу-
чи ва ти да су де мон стра ци је про тив вла сти у арап ско-му сли ман-
ским зе мља ма плод стра ног ути ца ја. За што би аме рич ки фак тор са 
са ве зни ци ма под сти цао ру ше ње 30-го ди шње вла да ви не ге не ра ла 
Су хар та у Идо не зи ји и Му ба ра ка у Егип ту ако се зна да су пред-
ста вља ли нај си гур ни је сту бо ве ре а ли за ци је аме рич ке по ли ти ке у 
тим де ло ви ма све та.

У по след њој де це ни ји XX ве ка раз вој тех но ло ги ја у сфе ри ин-
фор ми са ња је про ду ко вао мо бил ну те ле фо ни ју и ин тер нет ко ји су 
по ста ли сво ји на нај ши рих дру штве них сло је ва. На пр вом ме сту 
но во на сту па ју ће ге не ра ци је до би ле су у ру ке сред ства за не ви ђе не 
ко му ни ка ци је ко је  не при зна ју на ци о нал не и вер ске гра ни це. Иако 
су ан та го ни зми из ме ђу пра во слав них Коп та и му сли ма на у Егип ту  
вр ло ја ки, они су за јед но де мон стри ра ли про тив Му ба ра ка. За јед но 
су ства ра ли усло ве за пад ње го ве вла сти.

Ожи вља ва ње ре ли ги о зно сти је из у зет но ве ли ко на свим про-
сто ри ма  ра ни је вла да ви не ко му ни стич ких пар ти ја. У Ср би ји су 
ели те у на ста ја њу то ком при пре ме ру ше ња со ци ја ли стич ког си-
сте ма ухва ти ле ве зе са ре ли гиј ским ор га ни за ци ја ма.Та ве за и сва-
ко днев не ко му ни ка ци је из ме ђу вер ских пред став ни ка је по ста ла 
бит на ком по нен та тзв. де мо кра ти за ци је по ли тич ког жи во та. У том 
по гле ду су срп ске ели те оти шле да ље од сво јих парт не ра на За па ду. 
При то ме има ју у ви ду исто риј ска ис ку ства да је на род не ма се мо-
гу ће сми ри ва ти  и др жа ти  у по кор но сти пу тем ре ли ги ја. Бо га ти ма 
не сме та што је јед на од дог ми да ће пре ка ми ла про ћи кроз игле не 
уши не го бо га таш у рај, ако она уми ру је ма се.

Не за ми сли во је да нас да би ло ко ја јав на ма ни фе ста ци ја про ђе 
без при су ства цр кве них ве ли ко до стој ни ка. По ли ти ча ри сход но ни-
воу од ла зе од го ва ра ју ћем цр кве ном ве ли ко до стој ни ку. Од ла зи се 
по бла го слов код па три јар ха пре сва ке ва жни је по ли тич ке ми си је 
у зе мљи и ино стран ству. У со ци ја ли зму смо ци ти ра ли Марк са и 
Ле њи на, па Ти та, а у то ку тран зи ци је ак ту ел не срп ске па три јар хе. 
Сви су ак ту е ли зо ва ли сла ве, иако су оне кроз исто ри ју озна ча ва-
ле по ро дич не свет ко ви не. Иако је цр ква одво је на од др жа ве уве-
де на је ве ро на у ка у шко ле, а све ште ни ци у вој ску. И по ред све га 
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то га ка пи та ли зам ни је по стао ма ње екс пло а та тор ски, власт ви ше 
де мо крат ска. Чуд но је да Срп ска пра во слав на цр ква ни је по ста ла 
кри тич ни ја пре ма екс пло а та ци ји на ро да и нај ве ћој пљач ки на род не 
имо ви не у по стур ском вре ме ну. По ста ло је ја сно да об на вља ње цр-
кве них све ти ња и вра ћа ње вер ских об ре да и све ча но сти ни је бит но 
про ме ни ло ква ли тет жи во та на ро да Ср би је. На про тив, зна чај на ма-
ни пу ла ци ја вер ским осе ћа њи ма и вер ким ор га ни за ци ја ма  иза зва ла 
је зна чај не ре ак ци је у дру штву као у це ли ни. Не ки цр кве ни ве ли-
ко до стој ни ци иска чу све ви ше пре ко гра ни ца вер ског ан га жо ва ња 
и тра же ве ћа пра ва у по ли тич ком од лу чи ва њу. Нај да ље је у то ме 
оти шао но во па зар ски муф ти ја  Зу кор лић ко ји не пре ста но тра жи  
за се бе по себ ну по зи ци ју у дру штву. Тра жи да он бу де ре пре зен-
тант Му сли ма на и Бо шња ка  у Сан џа ку. Ње го во јав но ан га жо ва ње 
је одав но иза шло из вер ких гра ни ца и по ста ло штет но по од но се 
ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих кон фе си ја и у Ср би ји у це ли ни.

Ис ку ство по ка зу је да ожи вља ва ње ре ли ги о зно сти сход но по-
тре ба ма упра вља ча, а по себ но бо га тих не да је ре зул та те на ду жи 
рок. Ма кар ко ли ко ели те јав но де мон стри ра ле сво ју ре ли ги о зност, 
па ма кар то би ли чел ни ци др жа ве и нај бо га ти ји по је дин ци, то не 
бри ше ути сак, а код ве ћи не и уве ре ње  да се ра ди о ин те ре су и 
по тре би ка ко би се лак ше упра вља ло др жав ним ин сти ту ци ја ма и 
на го ми ла ним бо гат ством под сум њи вим окол но сти ма.  

По ста вља се пи та ње ка ко ели та мо ћи успе ва да др жи под кон-
тро лом ка на ле ин фор ми са ња јав но сти у усло ви ма све ком плек сни-
јег ши ре ња ин фор ма ци ја. Имам у ви ду да ни ка да у про шло сти ни је 
би ло та кво оби ље ин фор ма ци ја на рас по ла га њу  нај ши рим ма са ма. 
А ипак ни ка да  ра ни је ни је  би ло ло ше ин фор ми са ње, што по ка зу је 
ста ње у Евро пи и Аме ри ци. Про на ђе ни су пу те ви  и сред ства до-
ту ра ња ин фор ма ци ја та мо и они ма ко ји су ин те ре сант ни за ели ту 
мо ћи. Не ве ро ват но је ка ко су се раз ви ли и да ље раз ви ја ју  чи та ви 
си сте ми ин фор ми са ња  ко ји ма се обез бе ђу је да са свим од ре ђе не 
ин фор ма ци је стиг ну до циљ не гру пе. О Ср би ма су ство ре не пред-
ста ве и сли ке да мо гу би ти окри вља ва ни за сва зла ово га све та18).

Сти гли смо у фа зу ин фор ми са ња ка да се нај ма ње ве ру је у ин-
фор ма ци је ко је сти жу пре ко зва нич них  сред ста ва др жа ве и по ли-
тич ких пар ти ја. Схва та ју ћи то ели та мо ћи одав но ко ри сти дру ге 
пу те ве и сред ства ко ја има ју не зва нич ни ка рак тер. Код нас и у све-
ту се зна ко је су те ле ви зи је и дру ги ме ди ји у ру ка ма им пе ри је или 

18)  Жан Ди тур, Срамотаврлине, БМГ, Бе о град, 1999.
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не ких дру гих моћ ни ка. Јед но вре ме смо па жљи во слу ша ли и гле-
да ли еми си је на вод но арап ске те ле ви зи је Ал џа зи ре јер је уна пред 
пу штен глас да се у ње ном ли ку по ја ви ла но ва објек тив на те ле ви-
зи ја. Но ни шта ви ше не тра је ду го, а да се не  от кри је ко де лу је у 
по за ди ни. Одав но се про ту ра ју ин фор ма ци је ко је фор си ра ели та 
мо ћи пре ко по зна тих објек тив них сред ста ва ин фор ми са ња. Пре-
ко од ре ђе них ка на ла мо бил но сти, по је ди них но ви на ра се про ту ри 
вест ко ја оста ви сна жан ути сак у јав но сти.

Сво је вре ме но су не ки ме ди ји на За па ду пре не ли вест о ло го ри-
ма за му сли ма не у Бо сни. Шок је ве о ма до при нео да се ство ри цр на 
сли ка о Ср би ма. Ни су мно го по мо гли зва нич ни де ман ти ји. По ред 
оста лог, за то што они ко ји су об ја ви ли ра ни је не тач ну ин фор ма-
ци ју ни су же ле ли се бе да де ро ги ра ју као ин фор ма тив ни из вор. По 
пра ви лу, та кви цен три су об ја вљи ва ли тај вид ин фор ма ци ја са од-
ре ђе ним по ли тич ким ци љем, а ре ђе из не зна ња. 

Ели те мо ћи има ју на рас по ла га њу сва сред ства ко ја по сто је па 
им он да ни је те шко да ре а ли зу ју сво је ин те ре се и по тре бе пре ко 
ме диј ских сред ста ва19). Та ко је до шло до ре а фир ма ци је гла си на као 
сред ства ин фор ми са ња. У Ср би ји су оне увек има ле не ку функ ци ју, 
чак и ка да су до бро функ ци о ни са ла ра зна сред ства ин фор ми са ња. 
У ово вре ме оби ља ин фор ма ци ја гла си не слу же од ре ђе ним ели та-
ма да ши рој јав но сти скре ну па жњу на не што или не ко га. Гла си не 
су у по след њој де це ни ји XX и пр вој XXI ве ка слу жи ле на ја вљи-
ва њу не ких кон крет них до га ђа ња. По не ка да су се ја вља ле ка ко би 
па жња јав но сти оти шла у дру гом прав цу у од но су на оно што ће 
се до го ди ти.

МЕДИОКРАТИЗАЦИЈАПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАИУДА
ЉАВАЊЕОДЧЛАНСТВА

Те шко је раз у ме ти ели ту у ре ал но сти дру штве них про ме на и 
по ли тич ко-еко ном ског од лу чи ва ња по чет ком XXI ве ка ако се не 
пра ти де ло ва ње по ли тич ких пар ти ја. Оне, за пра во њи хо ви вр хо-
ви, су нај од го вор ни ји за ста ње у при вре ди и дру штве ној све сти. 
У пр вој фа зи тран зи ци је оне су нај од го вор ни је и нај у ти цај ни је и 

19) Ви ди Но ам Чом ски, Контроламедија:спектакуларнадостигнућапропаганде, Ру би-
кон, Но ви Сад, 2008; Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, „Јав но мње ње и де мо крат ски 
де фи цит у до ба мул ти ме ди ја“, Срспкаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 105-126.
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у еко ном ском од лу чи ва њу та ко ђе. У при ме ру Ср би је  та уло га је 
до шла до из ра жа ја у нај дра стич ни јем сми слу. Оно што ка рак те ри-
ше то де ло ва ње је сте ви дљи ва и не ви дљи ва ко му ни ка ци ја из ме ђу 
пар тиј ске и кри мо ге не ели те. Уте ме ље на је у при пре ма њу ру ше ња 
со ци ја ли стич ке вла сти, да би већ у пр вим го ди на ма по сле до шло 
до кр ва вог об ра чу на у ко ји ма су стра да ли пре ми јер Ђин ђић и врх 
зе мун ског кла на.

У ус по ста вља њу но ве  ели те пр ва њи хо ва  де це ни ја је про те-
кла у озбиљ ним су ко би ма ко ји су се кат кад пре тва ра ли у не ми-
ло срд не ме ђу соб не об ра чу не. Они ко ји су фи зич ки и по ли тич ки 
пре жи ве ли бр зо су по че ли да ула зе у вла да ју ће ком би на ци је ка кве 
се ни су мо гле са мо пре не ко ли ко го ди на за ми сли ти. Та ко су со-
ци ја ли сти по ста ли не за о би ла зна по др шка Ко шту ни чи ној вла ди, а 
по сле ње 2008. ушли у ко а ли ци ју са де мо кра та ма, док са да у 2011.  
го ди ни де лу ју као нај кон струк тив ни ји фак тор ак ту ел не вла де. Онај 
ко ни је за бо ра ван се ти ће се да су со ци ја ли сти би ли из ло же ни свим 
вр ста ма про го на  но ве бур жо а ске вла сти на че лу са Де мо крат ском 
стран ком по сле 2000.

Без об зи ра  да ли је стран ка на вла сти или опо зи ци ји она је 
чи ни лац кру га ко ји се вр ти око осе ко ја се зо ве власт. У  ко нач ној 
ин стан ци све за јед но чи не  по ли тич ку ка сту ко ја на на род гла да са 
ви си не. Ко ли ко се бри ну о на ро ду - за по сле ни ма и не за по сле ни ма 
све до че чи ње ни це о њи хо вом нон ша лан ству пре ма штрај ка чи ма. А 
још ви ше пре ма ма са ма ко је не ма ко да по ве де у штрајк.

Са да пар тиј ски вр хо ви тво ре др жав ну ели ту ко ја од лу чу је о 
суд би ни на ро да и др жа ве. При то ме су све уда ље ни ји ка ко од на ро-
да та ко и од сво јих чла но ва20). Можесеконстатоватиуњиховом
понашању снажна ароганција моћи.Ис по ља ва се у ис кљу чи вој 
бри зи о ин те ре си ма при пад ни ка ру ко во де ће гру пе и оним по је-
дин ци ма ко ји јој мо гу би ти од ко ри сти у ре а ли зо ва њу сво је уло-
ге би ло ка да су у вла сти или опо зи ци ји. До те ме ре да при ли ком 
ре кон струк ци је вла де то тал но пре не бре га ва ју ин те рес ефи ка сног 
де ло ва ња, па не мо гу да се до го во ре о спа ја њу ми ни стар ста ва ко ја 
при па да ју тре нут но фе у ди ма раз ли чи тих парт не ра21).

20) Урош Шу ва ко вич, „По ли ти че ские пар тии как тра ди ци он ный ме ха ни зам ре пре зен та-
ции в со вре мен ном об ше стве“, ПолитическиеИсследованияПОЛИС, Ин сти тут со ци-
о ло гии РАН, Об ше рос си й ская общ е ствен ная ор га ни за ция „Рос си й ская ас со ци а ция по-
ли ти че ской на у ки“, Мо сква,  но. 2/2010, стр. 158-166.

21)  Ово је ка рак те ри сти ка ста ња ко је се озна ча ва као „пар тиј ска др жа ва“. Ви ди Урош Шу-
ва ко вић „Пар тиј ска др жа ва – мо гућ но сти ње ног на стан ка и раз во ја на при ме ру са вре-
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Стран ке су оку пи ра не одр жа ва њем на вла сти22). Не за бри ња ва 
их што је све из ра зи ти је осе ћа ње и свест њи хо вих чла но ва и гра-
ђа на да то во ди  не ста ја њу стра на ка као на род них ор га ни за ци ја. У 
том кон тек сту се по ста вља пи та ње шта је ко а ли ци о на вла да ви на? 
Она се по твр ђу је као ин те ре сни кон гло ме рат. Ина че ка ко об ја сни-
ти ка ко је мо гу ће да го ди на ма у ги ган ту срп ске при вре де ве ли ке 
ко ли чи не нов ца од ла зе у не по зна тим прав ци ма. На рав но, има још 
РЕ ИК „Ко лу ба ра“ и дру гих афе ра. Не ки ми ни стри има ју ви ше сво-
јих пред у зе ћа пре ко ко јих се од ли ва др жав ни но вац. Пред сед ник 
др жа ве је исто вре ме но и шеф нај ја че пар ти је ко ја је нај од го вор ни-
ја за упра вља ње. То што он ужи ва углед не ко руп тив не лич но сти, 
као и не ки дру ги пар тиј ски и др жав ни ли де ри, не ума њу је њи хо ву 
од го вор ност за це ли ну упра вља ња. Не ам не сти ра  их од од го вор но-
сти за сла бо сти у су зби ја њу ко руп ци је23).

Цен тра ле у вре ме ка да су пар ти је на вла сти го то во и да не 
функ ци о ни шу. У њих ли де ри рет ко свра ћа ју. По вре ме но је у њи ма 
по не ко од њи хо вих по моћ ни ка и не ка од се кре та ри ца., без ко јих би 
се те шко сти гло до би ло ко га  ко вр ши не ку функ ци ју. Пре о вла ђу-
је ми шље ње да је до вољ но ако се ко му ни ци ра са пар тиј ском јав-
но шћу пре ко те ле ви зи је.Закратковремеупартијамајепрошла
фазамеритократијеипрешлосеуфазумедиократије.Кри ти ка 
тен ден ци ја ге рон то кра ти је у вре ме со ци ја ли зма тре ба ло је да отво-
ри про сто ре и прак су бр зих про ме на у ру ко вод стви ма у ко рист  све 
спо соб ни јих и ма ђих љу ди. На жа лост у Ср би ји пар тиј ски  вр хо ви 
су пре те жно са ста вље ни од љу ди ко ји не по ми шља ју на сво ју сво ју 
за ме ну. Ли де ри ве ћи не пар ти ја су де це ни ју – две до ка зи ва ли  сво ју 
не за мен љи вост не за ви сно од то га што им се пар ти је  сма њу ју та ко 
да су не ке сти гле до бро ја ко ји би мо гао да се сме сти  под кру шку 
Та ра би ћа. Има при ме ра где су пру ге или не ко од де це по ку ша ва да 
за ме ни оца.

Ме ри то крат ске ели те, ина че, ка рак те ри ше, не спо соб ност да 
ко му ни ци ра са би ло ка квом за јед ни цом ин те лек ту ал ног са ста ва. 
Не ин те ре су је њих за ла же ње у про шлост и бу дућ ност, ни ти светс 

ме не Ср би је“, Теме, Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш, бр. 2/2009, стр. 663-682.
22) Ра дош Смиљ ко вић, Политичке партије, Књи жев не но ви не-Ко мерц, Бе о град, 1993; 

Урош Шу ва ко вић, Политичкепартијеиглобалнидруштвенициљеви, Тре ћи ми ле ни-
јум, Бе о град, 2004.

23) По ли тич ка ко руп ци ја ина че ни је те ко ви на са вре ме но сти, већ је би ла при сут на и у на-
шој по ли тич кој про шло сти. Ви ди Урош Шу ва ко вић „Ко руп ци ја и по ли тич ке стран ке 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“,  Наука,безбедност,полиција, Кри ми на ли-
стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 57-68.
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о ме ђу ге не ра циј ској по ве за но сти. Не за ни ма их од нос пре ма на-
сле ђу и ства ра о ци ма пар ти је, по го то ву пре ма ве те ра ни ма. Не оп-
те ре ћу ју се од го вор но шћу пре ма иде ја ма и до стиг ну ћи ма сво јих 
прет ход ни ка. При ли ком на пу шта ња иде ја на ко ји ма је за сно ва на 
пар ти ја не оп те ре ћу је их гри жа са ве сти што се де у згра да ма и ко-
ри сте ма те ри јал но на сле ђе. Ова ка те го ри ја ми сли са мо за до вољ но о 
се би да при ви ле го ва ни ста тус ко ји ужи ва у пар ти ји, а пре ко то га у 
др жав ним ин сти ту ци ја ма не са др жи ни ма ло до при но са ра ни јих ге-
не ра ци ја и са да шњих ко ји су из ван по ли тич ке прак се. Сма тра ју да 
за све што има ју тре ба да за хва ле са мо се би-сво јим спо соб но стим 
и за ла га њи ма. У Со ци ја ли стич јој пар ти ји Ср би је на по след њи кон-
грес у де цем бру 2010 по од лу ци нај ви шег ру ко вод ства ни ко од ста-
рих ве те ра на, укљу чу ју ћи по след ње жи ве осни ва че, ни је по зван да 
при су ству је ни као гост.

У овом кон тек сту тре ба ло би се се ти ти исто риј ске исти не да 
прин ци пи на сле ђа у упра вља њу  не би би ли де стру и са ни као основ  
уре ђе ња да се ни је по ја ви ла со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја и со ци ја-
ли стич ки по кре ти у XIX ве ку. Они су осо би то кри ти ко ва ли грам-
зи вост и бо га ће ње на осно ву при ви ле го ва ног по ло жа ја у дру штву. 
По ста ти бо га таш на не за ра ђе ном нов цу је био сте ре о тип ко ји су 
со ци ја ли сти из вр га ва ли ру глу. Они су нај до след ни је про мо ви са ли 
до сто јан ство ра да.

Јед на од по сле ди ца ова квог по и ма ња уло ге је сте хо ли ву ди за-
ци ја срп ске по ли ти ке. У по след њим го ди на ма по ли ти ча ри свих 
пар ти ја вр ло ра до ула зе у раз не за бав не про гра ме. По је ди ни  се 
по ја вљу ју у не ким ми нор ним уло га ма у за бав ним фил мо ви ма. Под 
аме рич ким ути ца јем глум ци, пе ва чи итд. се ан га жу ју у из бор ним 
кам па ња ма ка ко би по мо гли не ким кан ди да ти ма и пар ти ја ма. У Хр-
ват ској је пе вач уста шких, ан ти срп ских пе са ма по стао идеј но-по-
ли тич ки сим бол и идол ви ше на ци о на ли стич ких пар ти ја. У пр вим 
го ди на ма ви ше пар ти зма  две пе ва чи це су на сту па ле на ве ли ким 
ску по ви ма СДА, на ци о на ли стич ке пар ти је Али је Изет бе го ви ћа.

Од ове и ова кве ели те мо ћи се не мо же оче ки ва ти да се по за-
ба ви  озбиљ ни је нај круп ни јим дру штве ним пи та њи ма, јер је она у 
срп ским усло ви ма нај од го вор ни ја за њи хо во по ја вљи ва ње. То тал-
но ра за ра ње по ли тич ког и еко ном ског си сте ма је до ве ло до ру ба 
про па сти срп ско дру штво, угро жив ши на ци о нал но би ће срп ског 
на ро да и ве ко ви ма ства ра ну хар мо ни ју жи во та са на ци о нал ним и 
вер ским ма њи на ма.То је мно го ду бља кри за не го ли она кроз ко ју 
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про ла зи оста ли свет око нас. У пи та њу је пер цеп ци ја сло ма мо ра ла 
и дру штве них вред но сти. На ша де ца не мо гу нор мал но да ра сту и 
раз ви ја ју се у та квим усло ви ма. Мо рал на пу чи на  за њих је не са-
вла ди ва ако се на ста ви јав на по др шка ни по да шта ва њу  кри ти ча ра 
мо рал ног ре ла ти ви зма. До во ђе ње у пи та ње свих вред но сти има за 
по сле ди цу на сту па ње раз ли чи тих не га тив них кон се квен ци, ме ђу 
ко ји ма су и дро га и кри ми нал. На то ме се не за вр ша ва мо рал на 
рас по ја са ност. На сту па и си ле џи ство на спорт ским при ред ба ма, 
као оно у Ита ли ји, по сле че га су срп ски мла ди ћи као си ле џи је за-
вр ши ли у ита ли јан ским за тво ри ма. Ако по ли тич ке пар ти је на ста ве 
не бри гу о овим дру штве ним пи та њи ма, мо гу се оче ки ва ти но ви 
па до ви и за стра ње ња но вих ге не ра ци ја.

Хап ше ња и ка зне не мо гу за ме ни ти јав не де ба те у ко ји ма би 
се су о ча ва ли мла ди раз ли чи тих идеј них и кул тур них ори јен та ци-
ја и но си о ци од лу чи ва ња у при вре ди и по ли ти ци. По чет ком 2011 
го ди не ши ром Хр ват ске су по че ле де мон стра ци је мла дих. Они из-
ра жа ва ју сво је не за до вољ ство про тив свих ко ји на би ло ко ји на чин 
уче ству ју у упа вља њу у Хр ват ској. Нај ве ће не за до вољ ство је са 
Ха де зе ов ским упра вља њем, али не при хва та ју ни  опо зи ци о ну со-
ци јал де мо кра ти ју. „Его и зам, гра беж, не струч ност и не мо рал са на-
де ров ске вла сти пре тво ри ле су Хр ват ску у зе мљу без на ђа“24).

У Ср би ји су ових да на у ме ди ји ма на цен трал ном ме сту прет-
ње нај стро жи јим ка зна ма мла дим ли де ри ма „Обра за“, „Две ри“, 
„Стро ја 1389“ због де мон стра ци ја ко је су кра јем про шле го ди не 
одр жа не у Бе о гра ду. Мо тив одр жа ва ња је  спре ча ва ње „Геј па ра-
де“. На те ле ви зи ји је дан од адво ка та ка зу је да од бра на је два че ка 
јав но су ђе ње. Мла ди ли де ри ових ор га ни за ци ја пре де мон стра ци ја 
су би ли ухап ше ни. Власт их од њи хо вог осни ва ња, по себ но по-
след њих ме се ци, оп ту жу је за срп ски на ци о на ли зам, вер ски екс тре-
ми зам и за мно га дру га зла. Ни у слу ча ју ових де мон стра ци ја и 
де ло ва ња  уоп ште не окри вљу је се ни јед на пар ти ја. За пре па шћу је 
по јед но ста вље но ста вља ње ових ор га ни за ци ја ко је оку пља ју нај-
ви ше мла дих, то ли ко ко ли ко не оку пља ни јед на пар ти ја, на стуб 
др жав не од го вор но сти и сра ма. Не ве ро ват но је да ни је дан пар тиј-
ски ли дер или ми ни стар у вла ди  не по ста ви пи та ње о њи хо вој 
од го вор но сти што ти мла ди љу ди ни су у њи хо вим пар ти ја ма. За-
па њу је не до ста так од го вор но сти код во де ћих ин те лек ту а ла ца под 
кон тро лом вла да ју ће ели те за суд би ну тих мла дих љу ди. А они ма 

24)  Вечерњилист, За греб, 3. фе бру ар 2011.
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ко ји би уче ство ва ли у де ба ти о овом хап ше њу и су ђе њу са не вла-
ди них по зи ци ја се не до пу шта да јав но на сту па ју.

МладиљудиуСрбији,каоиовикојесампомињаоуХрватској,
демонстрирајузатоштоневидесвојуперспективууоваквојвла
давини.Акоседржававишебринезабезбедностигејпараденего
оњиховојсудбини,односнооњиховојраднојиполитичкојсудбини,
онданајмањештомогудаураде јестеда јавнодемонстрирају.
Нијеспорноправоудемократскомдруштвудасвиониорганизују
демонстрацијепротивнекога,паивладе.Др жа ва је ор га ни зо ва ла 
за шти ту уче сни ка „Геј па ра де“, што је ње на оба ве за. Али она је 
оба ве зна да пру жи исте мо гућ но сти кон тра па ра ди. Та ко се ра ди у 
европ ским зе мља ма. Али ни је нор мал но да свој од нос др жа ва сво-
ди са мо на осу ду из гре да. Нео п ход но је про ду бље но раз ма тра ње 
по на ша ња мла дих љу ди ко је се у екс трем ним си ту а ци ја ма пре тва-
ра у на си ље на ста ди о ни ма или на де мон стра ци ја ма. На по след њем 
ми тин гу у Бе о гра ду ко ји је ор га ни зо ва ла Спска на пред на стран ка 
по ка за ло се да мла ди ни су апри о ри скло ни из гре ди ма. 

 Пре не го се по сег не за по лу га ма др жав ног на си ља у ре гу ли-
са њу со ци јал но-по ли тич ких кон фли ка та мо ра се озбиљ но раз мо-
три ти ши ри дру штве ни кон текст - има ју ли по сао, има ју ли усло ве 
за за ба ву и да уче ству ју у од лу чи ва њу о сво јој суд би ни. Не мач ка 
др жва се вр ло озбиљ но бо ри про тив  нео фа ши стич ких тен ден ци-
ја, али не по се же за за бра ном ор га ни за ци ја мла дих нео фа ши ста 
пре не го се ис цр пе оста ле ме ре. Не по се же ла ко за сред стви ма на-
си ља. У Аме ри ци пр во што пред у зи ма ју у та квим си ту а ци ја ма је 
де мо крат ска па ци фи ка ци ја, па тек он да  дру ге ме ре. У со ци јал но-
еко ном ској си ту а ци ји ка да ми ли он спо соб них гра ђа на не ма по сао 
а др жа ва пре за ду же на, мла ди мо ра ју би ти за бри ну тин, кив ни до 
огор че ња. Ако се то ме до да по да так да је не за по сле ност у по ре-
ђе њу са кра јем про шлог си сте ма 325% ве ћа, а спољ ни дуг  та ко ђе 
ве ћи 325%  он да не за до вољ ство мо ра да се бар раз у ме.

Не ви ди се пер спек ти ва ре ша ва ња со ци ја ли них про бле ма ве за-
них за њи хо ву суд би ну, без об зи ра на све при че о ин те гра ци ји у ЕУ. 
Они се не мо гу за до во љи ти лич ним по ште њем не ких од чел них 
љу ди Ср би је. Ни је те шко раз у ме ти да њи хо во улич но ре а го ва ње 
пред ста вља по сле ди цу све ја чег уве ре ња ве ћег де ла срп ске ја во сти 
да је мо дел вла сти за сно ван на па ра диг ма ма у пр вој де це ни ји ка пи-
та ли тич ке вла сти ис тро шен. Те улич не де мон стра ци и је се до га ђа ју 
у вре ме ну  ка да је кри за упра вља ња др жа вом по ста ла очи глед на. 
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Са вре ме не ели те мо ћи у Ср би ји су се до ка зи ва ле то ком бор бе 
за осва ја ње вла сти и, у пр вој де це ни ји ње ног ус по ста вља ња, без-
ре зер вном по др шком ко ју им је пру жао ка пи та ли стич ки За пад. С 
об зи ром на ста ње еко ном ске без на де жно сти и ши ро ко не за до вољ-
ство у зе мљи по ста вља се пи та ње ка ко да ље.

Уре ста у ра ци ји ка пи та ли зма у Ср би ји као и оста лим зе мља ма 
тран зи ци је у пр вом пла ну је би ло убе ђи ва ње гра ђа на и на ро да у 
ис тро ше ност со ци ја ли стич ког мо де ла дру штве но-еко ном ског си-
сте ма. Због убе дљи во сти у ре то ри ци је пре о вла да ва ло на гла ша ва-
ње тр жи шне при вре де  и ви ше пар ти зма као глав них прет по став ки 
де мо кра ти је ка ква је до ми нант на на про сто ри ма за пад но е вроп ских 
др жа ва и Аме ри ке. 

Ре зул тат тран зи ци је је сте да се у пр вим де це ни ја ма XXI ве ка 
Ср би ја су о ча ва са нај ве ћом мо рал но-еко ном ском кри зом у сво јој 
но ви јој исто ри ји. У ства ра њу илу зи је о ка пи та ли стич кој бу дућ но-
сти глав ну уло гу је од и гра ла ели та мо ћи ко ја се фор ми ра ла де лом 
у прет ход ном си сте му, а ко нач но кон сти ту и са ла по сле па да со ци ја-
ли стич ке вла сти 2000. У том про це су је ужи ва ла не се бич ну по моћ 
са За па да на че лу са Аме ри ком. Те мељ те „по мо ћи“ је пред ста вља-
ла еко ном ска бло ка да и те шке санк ци је. За вр шни чин при пре ма 
ре ста у ра ци је ка пи та ли зма би ла је отво ре на агре си ја НА ТО, у нај-
су ро ви јем бом бар до ва њу чи ју око сни цу је чи ни ло бом бар до ва ње 
ура ни јум ским сред стви ма, ко је је нај ви ше при ме њи ва но на Ко со ву 
и Ме то хи ји, на ко ме су свет ски моћ ни ци же ле ли да де мон стри ра ју 
сво ју „љу бав“ пре ма му сли ма ни ма и на пра ве но ву ал бан ску др жа-
ву.

У ма ти ци ре ста у ра ци је раз бој нич ког ка пи та ли зма глав ну уло гу 
игра но во фор ми ра наели та мо ћи. Ње ни са став ни чи ни о ци су ели-
та вла сти, еко ном ска ели та, ре ли гиј ско-цр кве на,  ин те лек ту ал на и  
под зем на ели та. Код нас, као и у све ту, кон сти ту и са ла се и по себ-
на ме диј ска ели та, по став ши не за мен љив фак тор функ ци о ни са ња 
оста лих ели та и дру штва у це ли ни. Ове ели те су глав ни фак то ри 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња пљач ка шких ка пи та ли стич ких од но са 
у  вла да ви ни  „де мо кра ти је  без на ро да“ (Ди вер же).

Оп шти  ток раз во ја са вре ме ног све та  кре ће се у прав цу но ве 
дво кла сно сти у ко јој  до ми ни ра не ко ли ци на енорм но бо га тих ко ји 
има ју при ви ле ги је мо но по ла над сна гом нов ца,  кул ту ре, обра зо ва-
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ња и ин фор ми са ња. Њи хов мо но пол дру штве не мо ћи  је бес при ме-
ран у исто ри ји по стин ду стриј ске ре во лу ци је. Ста ре не јед на ко сти 
се ре у спо ста вља ју и про ду бљу ју за стра шу ју ћом бр зи ном. 

У са став но ве ели те по ред кла сич них при пад ни ка ула зе кор по-
ра циј ски ме на џе ри свих про фе си ја, ме ђу ко ји ма по ста ју до ми нант-
ни они у сфе ри про из вод ње и ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја ма. Они 
су по ста ли жи ла ку ца ви ца гло бал ног тр жи шта и гло бал ног вој но-
по ли циј ског ком плек са. Но ве ели те окре ћу ле ђа за ви ча ју и на ци ји 
ко јој при па да ју, до ми цил ној др жа ви, тра ди ци ји и па три о ти зму. За 
њих  ин тер на ци о нал не ве зе, тр жи ште, го ми ла ње па ра, гла мур по-
ста ју су шти на жи во та. Они по ста ју нај бит ни ја мо ти ва ци ја ка ри-
је ре и кре та ња.На тој осно ви је на ста ла па ро ла да је па три о ти зам 
по след ње уто чи ште ху ља. Ни је у пи та њу са мо за јед нич ко тр жи ште 
као осно ва свих ва жних ве за, а ни бур жо а ска иде о ло ги ја. У пи-
та њу је ду бо ка ко ло ни за ци ја Ср би је, као и дру гих тран зи ци о них 
др жа ва, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво ме ша ње до ма ћих по ли тич ких и 
еко ном ских фак то ра у од лу чи ва ње о ви тал ним ин те ре си ма др жа ве 
и ње них гра ђа на. Ели те  су по себ но за ин те ре со ва не за не пре ста-
ну кон тро лу и ко ри шће ње мла дих. Сход но то ме под не по сред ном 
кон тро лом је шко ло ва ње на свим ни во и ма. У том кон тек сту је ства-
ра ње сло ја при ви ле го ва них мла дих љу ди по ста ло по себ на бри га 
вла да у ћих ели та.

То ком го ди на тран зи ци је не ста ла је сред ња кла са у Ср би ји. 
Тај не ста нак ни је са мо на ша спе ци фич ност, већ је оп шта по ја ва у 
свим тран зи ци о ним дру штви ма. Рас ко рак из ме ђу бо гат ства и си-
ро ма штва - из ме ђу бо га тих по је ди на ца и си ро ма шних ма са, за тим 
бо га тих др жа ва и си ро ма шних на гло бал ном ни воу до сти гао је вр-
ху нац, та кав да пре ти ин ду ко ва њу но вих по ја ва у дру штве ним од-
но си ма ко је мо гу до ве сти до дра стич них пре о кре та. Ни је ре ал но 
на ду жи рок ни ве ли са ти дру штве не од но се у прав цу дво кла сно сти 
ко ја се сво ди на вла да ви ну дик та ту ре ма ле гру пе нај бо га ти јих.

У све му овом по себ на је од го вор ност по ли тич ких пар ти ја, ко је 
су у крат ком пе ри о ду пре шле пут од ме ри то кра ти је до ме ди о кра ти-
је. Пар тиј ски вр хо ви тво ре др жав ну ели ту ко ја од лу чу је о суд би ни 
на ро да и др жа ве, али су они ви ше не го ика да уда ље ни ка ко од на-
ро да та ко и од сво јих чла но ва. Мо же се уочи ти у њи хо вом по на ша-
њу сна жна аро ган ци ја мо ћи, ко ја сеис по ља ва у ис кљу чи вој бри зи 
о ин те ре си ма при пад ни ка ру ко во де ће гру пе и оним по је дин ци ма 
ко ји јој мо гу би ти од ко ри сти у ре а ли зо ва њу сво је уло ге би ло ка да 
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су у вла сти или опо зи ци ји. Стран ке су оку пи ра не одр жа ва њем на 
вла сти. Не за бри ња ва их што је све из ра зи ти је осе ћа ње и свест њи-
хо вих чла но ва и гра ђа на да то во ди  не ста ја њу стра на ка као на род-
них ор га ни за ци ја. У том кон тек сту се ко а ли ци о на вла да ви на по-
твр ђу је као ин те ре сни кон гло ме рат за сно ван на ис кљу чи во јед ном 
ин те ре су – осва ја њу и оп стан ку на вла сти.

Ова ква си ту а ци ја, као ре зул тат тран зи ци о них про це са у по-
след њих два де сет го ди на у ис точ ној Евро пи и код нас по сле 2000, 
у пот пу ној је су прот но сти са оним што су као иде а ле де мо кра ти-
је – иде ју пра вич не рас по де ле ма те ри јал них до ба ра и мо гућ ност 
ко ри шће ња ду хов них вред но сти про кла мо ва ли ка ко европ ски ве-
ли ка ни Ру со, Лок, Маркс, Ди вер же, Све то зар Мар ко вић, али и оци 
аме рич ког кон сти ту ци о на ли зма, ко ји су још у Уста ву Аме ри ке за-
бе ле жи ли, као јед но од основ них људ ских пра ва, „пра во на сре ћу“. 
Из гле да, ме ђу тим, да је то пра во ре зер ви са но са мо за Аме ри кан це. 
„За слу гом“ но ве ели те мо ћи у Ср би ји из вр ше на је ре ста у ра ци ја ли-
бе рал но-ка пи та ли стич ког, бур жо а ског дру штва, уз сле пу ода ност 
зах те ви ма „ин сту и ту ци ја ма гло ба ли за ци је“, али на ни воу дру штве-
ног раз во ја ко ји је да нас као пре че тврт ве ка. Та ква си ту а ци ја ни у 
ком слу ча ју ни је усре ћи ла ве ћи ну љу ди, чи ја су на да ња и ве ро ва ња 
у „бо ље дру штво“ оста ла из не ве ре на.

RadosLj.Smiljkovic
MORAL-ECONOMICCRISISOFBOURGEOISRESTORING
INSERBIAANDRESPONSIBILITYOFELITEINPOWER

Summary
Theworkanalysesthequestionoftheresponsibilityofthe
socialeliteforcurrentsituationinSerbia,fromthepoint
ofviewofsocalledtransitionfromsocialisttoliberalca
pitalisticsociety.
Theresultof the transition is that in thefirstdecadesof
the21stcenturySerbiafacesthegreatestmoraleconomic
crises in themodern history. The elite of power formed
partlyintheprevioussystemandfinallyconstitutedafter
thefallofthesocialistauthorityin2000,hasplayedthe
majorroleincreationofanillusionofcapitalistfuture.It
receivedanunselfishsupport fromthewesterncountries
headedbyAmerica.The foundationsof that“help”we
reeconomicblockadeandseveresanctions.Thefinalact
ofpreparationsforrestoringcapitalismwastheopenag
gressionofNATO,withthemostseverebombingbasedon
bombingwithuraniumdevices,mostlyappliedatKosovo
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andMetohija,where theworldpotentateswanted tode
monstratetheir“love”towardstheMuslimsandcreatea
newAlbanianstate.
Thenewlyformedeliteoreliteofpowerplaysthemajor
roleinrestoringthepredatorycapitalism.Itscomprising
elements are economic elite, religiousecclesiastical, in
tellectualandundergroundelite.Here,aswellas in the
world,specialmediaelitehasbeenformed,becomingan
unavoidable factor in functioningof theotherelitesand
thesocietyasthewhole.
Theseelitesarethemajorfactorsofestablishingandma
intenanceofthepredatorycapitalisticrelationsinthere
gencyof“democracywithoutpeople”(Duverger).
Keywords:(neo)liberalcapitalism,transition,eliteofpo
wer,classdifferentiation,Serbia
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Resume

In the first decades of the 21st century, Serbia confronts
thegreatestmoraleconomiccrisisinthemodernhistory.
Hopesandexpectationsofthewidestmassesandgreater
partoftheSerbianintelligencehavebeenbetrayed.Espe
ciallywiththoseindividualsandgroupswhosincerelybe
lievedinpromisesthatleavingthesocialistdevelopment
thatlastedforseveraldecadeswasgoingtoopenbright
perspectivesofrestoringcapitalisminitsliberalcorpora
tiveversion.
Eliteofpower, formedpartly in theprevioussystemand
finally constituted after the fall of the socialist govern
mentin2000,hadthemajorroleincreationoftheillusion
ofcapitalistfuture.Inthatprocess,theyhadanunselfish
helpfromtheWestheadedbyAmerica.Thefoundationof
that“help”waseconomicblockadeandfiercesanctions.
Thefinalactofpreparationsforrestoringcapitalismwas
theopenaggressionofNATO,with thefiercestbombing
withskeletonofbombingwithuraniumdevices.Itseams
thatthemosttragicconsequencesareatK&M,wherethe
worldpotentateswantedtodemonstratetheir“love”for
theMuslimsandcreateanewAlbanianstate.
Ourandwesternmediaperformedthemajorroleindegra
dationofsocialistsocialrelationsandincreationofcon
sciousnessforacceptanceofcapitalistsocialvaluesand
morality.Letusrecalltheparolesconstantlyrepeatedand
shoutedatworkers’gatherings:“Wewantchangesevento
theworse”,“Wewantownersofthesocialpropertytobe
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determined”andothers.Itisnotknowninthehistorythat
peoplevoluntarilywereacceptingtobecometheobjectsof
capitalistexploitation,asithappenedinYugoslavia.
Newbourgeoisclassperformsruthlessexploitation,wit
houttakingcareoftheinterestsandneedsofemployees,
andespeciallyunemployedcitizens.Insteadoftheprevio
usdecidingontheirsandsocialdestiny,nowtheybegfor
jobs,indesperationtheycutoffpartsoftheirbodies,stab
themselveswithnails,andperformsuicides.Theyvolunta
rilycrucifiesthemselves,probablybelievingthattheywill
gainjustice,causeworrisomeofthenewbourgeoisieclass
anditsauthorities.
Thenewlyformedeliteoreliteofpowerplaysthemajor
roleinrestorationofthepredatorycapitalism.Itconsists
oftheeliteofauthority,economicelite,religiousecclesia
stical,intellectualandundergroundelite.Here,aswellas
intheworld,specialmediaelitehasbeenformed,beco
minganunavoidablefactorinfunctioningoftheothereli
tesandthesocietyasthewhole.Theseelitesarethemajor
factorsofestablishingandmaintenanceofthepredatory
capitalisticrelationsintheregencyof“democracywitho
utpeople”(Duverger).Theparole“Whowantsmorality
goes tochurch”wasformedwithintheeliteofpowerin
thefirstyears.AcademicMihajloMarkovicwasthefirstto
contributetorecognitionoftheclassessenceofsuchthe
parole in transitional conditions. Directly criticizing its
creatorsanditsrealizationinpoliticalandeconomicrela
tions,theacademicwaspointingoutthattheeliteinpower
wasresponsibleforthedestinyofthepeopleandthestate.
Thegreatestsocialeconomicandmoralcatastropheinthe
modernhistoryhashappenedinSerbia.Thereisnomore
factorysmokefromDragasinthesouthtoHorgosinthe
north.Hungrypeoplewalkincitiesandvillages.Problems
ofpeople’skitchensfunctioningappearintheperiodwhen
peopleflythroughthespacelikeintheiryards.Themoral
fallofeliteofpowerinthelastfewyearsismostlyexhibi
tedinmoreandmorebrutalconflictsforprevalenceand
increaseofpersonalwealth.
Eliteswereneversofarawayfrommasses,fromcitizens
andtheirproblemslikeatthebeginningofthe21stcentury.
Political parties as themajor component of the elite in
powerareconstantlyderivedto interestgroupswithdo
minant leaders.Itrecalls theperiodof theWorldWarII
whenvariouscreaturespronouncedthemselvesforDukes
andwhendivisiontosmalldukesandgreatdukeswasin
vented.
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Socialeconomiccrisisandmoral stumblearebecoming
deeper and turn into the national selfdestruction. De
mographiccrisislongagodefinedasthe“whiteplague”
completelyreflectsthepointtowhichpersonalandcollec
tivedesperationhasreached.

 Овај рад је примљен 10. маја 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. јуна 
2011. године.
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